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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah  
 

Manusia ialah subjek hukum serta seseorang yang saling bergantungan 

antara sesama subjek hukum atau manusia dan secara alamiah memiliki 

ketertarikan antara para pihak yang akhirnya membuat suatu ikatan dan hidup 

bersama yang sering disebut sebagai perkawinan. Melalui perkawinan dapat 

menimbulkan hak dan kewajiban yang dilakukan dan terpenuhi oleh pihak-pihak.
1
 

Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan 

yakni suatu hubungan pihak-pihak yang mempunyai tujuan dalam membentuk 

suatu rumah tangga sesuai dengan kepercayaan kedua belah pihak.
2
 Perkawinan 

terjadi bukan hanya pada kalangan manusia saja namun juga pada kalangan 

seperti hewan, tumbuhan maupun tanaman. Dikarenakan manusia merupakan 

makhluk yang memiliki akal pikir maka perkawinan diartikan sebagai salah satu 

budaya yang diatur dengan mengikuti perkembangan jaman atau budaya didalam 

masyarakat. Sedangkan dalam Hukum Islam perkawinan diartikan sebagai 

pernikahan yakni bukan hanya berhubungan dengan membangun rumah tangga 

namun juga sebagai bentuk peribadahan yang ditaati oleh kedua pihak yaitu 

membangun keluarga yang bahagia, rukun sesuai kehendak-Nya. 

Dalam perkawinan tidak hanya mempersoalkan antara pria dan wanita 

yang membuat suatu ikatan keluarga namun dalam perkawinan juga menimbulkan 

konsekuensi yang terjadi karena adanya perkawinan diantaranya menyangkut 

tentang hak serta kewajiban baik suami maupun isteri, tanggung jawab suami dan 

isteri terkait soal anak, serta mengenai harta kekayaan bersama maupun harta 

kekayaan bawaan mereka masing-masing.
3
 Di dalam perkawinan juga adanya 

ketentuan yang harus ditaati oleh kedua pihak yang diwajibkan untuk dijalankan 

sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian tersebut. 
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Namun mengenai ketentuan yang disetujui antara pihak-pihak mengenai 

harta kekayaan masing-masing pihak sering menjadi suatu penyebab terjadinya 

perselisihan dalam suatu perkawinan. Permasalahan tersebut muncul dikarenakan 

banyak masyarakat yang memikirkan bahwa suatu perkawinan dapat berlangsung 

lama dan tidak akan terjadi perselisihan sehingga mengenai perjanjian kawin pun 

dianggap tidak penting atau dihiraukan, hak antara suami dengan isteri pun 

diabaikan dikarenakan merasa bahwa tidak akan ada permasalahan yang akan 

terjadi.
4
  

Tetapi masa kini sering kita jumpai perkawinan yang berakhir tidak 

sempurna atau tidak berlangsung lama dengan alasan hak-hak mereka tidak 

terpenuhi dan perkawinan tidak berjalan sesuai dengan keinginannya, pada masa 

tersebut baik suami maupun isteri baru mempersoalkan pembagian harta ataupun 

hak-hak mereka. Oleh karena itu perlu dibuatkannya perjanjian kawin untuk 

menghindari perselisihan yang akan terjadi selama perkawinan serta mengenai 

pembagian harta bisa lebih jelas dengan adanya perjanjian kawin.
5
 

Perjanjian didefinisikan sebagai suatu perikatan yang dibuat para pihak 

yang saling sepakat dalam menjalankan suatu hal. Adapun syarat untuk 

dinyatakan sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni dengan 

adanya suatu sepakat antara kedua pihak, suatu hal tertentu, para pihak telah 

cakap, dan klausa yang halal. Adapun unsur-unsur yang harus dimuat dalam 

perjanjian yakni adanya kaidah hukum, subjek hukum, persuasi, sepakat, dan 

akibat hukum. Kaidah Hukum dimaksud dalam perjanjian yakni merupakan suatu 

peraturan yang dibuat secara tertulis seperti perjanjian dan peraturan yang dibuat 

secara tidak tertulis seperti hukum adat. Subjek hukum yang dimaksud yakni 

perjanjian yang dibuat oleh sesama individu, individu dengan badan hukum, 

ataupun sesama badan hukum. Persuasi adalah kewenangan para pihak dalam 

melakukan apapun tidak melakukan tindakan hukum yang tercantum dalam 

perjanjian. Sepakat yang dimaksud sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, serta 

akibat hukum sesuai dengan ketentuan yang ada pada suatu perikatan.  

Perjanjian kawin ialah suatu perikatan yang akan dirancang oleh kedua 

pihak baik sebelum ataupun ketika perkawinan terjadi yang nantinya diberlakukan 
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dan akan ada akibat hukumnya terhadap harta mereka sendiri.
6
 Serta pada Hukum 

Adat juga diatur tentang arti dari perkawinan yakni adanya ikatan bagi para pihak 

dengan ritualnya diberlangsungkan secara tradisional atau adat dalam tujuan untuk 

membentuk rumah tangga.
7
 Sesuai pengaturan dengan Pasal 29 Undang-Undang 

Perkawinan yakni para pihak dapat membuat perjanjian pada saat perkawinan ada. 

Selain dari pada hak atau kewajiban, ada juga kepunyaan kebendaan yang adanya 

pengaruh terkait masalah dalam perkawinan. Dengan berlangsungnya perkawinan, 

dengan harta kebendaan yang disatukan disebut sebagai harta bersama. Dalam 

Pasal 33 ayat (1) aturan hukum perkawinan dijelaskan jika kepunyaannya secara 

kebendaan didapatkan pada saat perkawinan disebut sebagai harta bersama. 

Sedangkan pada ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan jika harta yang 

pihak-pihak bawa ke dalam perkawinan yang didapat dari wasiat atau hadiah tetap 

jadi milik pribadi selagi para pihak tidak akan mengatur hal lainnya seperti 

dilakukan pemisahan yang nantinya asetnya jadi aset bersama. Pada perjanjian 

kawin dibuat juga dapat memberikan perlindungan hukum pada pihak-pihak jika 

suatu saat terjadinya perselisihan yang berhubungan dengan harta benda maka 

kedua pihak dapat menggunakan perikatan tersebut untuk dijadikan sebagai alat 

bukti atau lainnya. 

Agar terkuranginya resiko yang akan ada pada masa ke depannya maka 

para pihak bisa membuat perjanjian kawin. Adanya perjanjian kawin juga 

menyebabkan tidak ada pencampuran aset antara para pihak sehingga jika suatu 

saat adanya utang dari para pihak juga tidak bisa merugikan pihak lain karena ada 

pemisahan itu yang membuat utangnya jadi pertanggungan pribadi. Dan juga 

apabila salah satunya pailit maka tidak berdampak pada harta pihak yang satunya 

lagi. Untuk isi yang akan dimasukin ke dalam perjanjian diberikan kebebasan 

dalam menyepakati hal itu dikarenakan isi nya juga bisa berubah-ubah. Tetapi di 

Indonesia jarang ada orang yang mau untuk membuat perjanjian itu dikarenakan 

adanya adat yang kenal sehingga masalah itu dianggap tabu atau pihaknya akan 
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dianggap terlalu matre jika ingin membuatnya sehingga ketika ada permasalahan 

baru para pihak sibuk ingin membuat perjanjian.
8
 

Pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan diatur yakni 

perjanjiannya dapat diubah jika pada saat dibuat adalah sebelum, pada saat 

ataupun ketika suatu perkawinan tersebut telah terjadi. Di dalam pasal tersebut 

dinyatakan bahwa jangka waktu pembuatan hanya dapat dibuat sebelum, pada saat 

perkawinan saja, sehingga ketika seseorang mau membuat setelah perkawinan 

terjadi maka nanti akan dianggap batal karena tidak setara dengan prosedur yang 

telah ditetapkan dan telah melanggar ketentuan yang ada pada pasal itu serta salah 

satu dari Pasal 1320 KUHPerdata juga tidak bisa di penuhi yaitu isi perjanjian 

yang dianggap telah halal atau disahkan. Pada hal lainnya, perikatan itu juga bisa 

mengurangi resiko adanya perselisihan terutama terkhusus untuk yang menikah 

dengan Warga Negara Asing karena adanya beberapa permasalahan yang 

menyangkut kewarganegaraan yang bisa dikatakan nantinya pihak tersebut merasa 

terugikan. Jika memang para pihak sebelum juga tidak membuat perjanjian maka 

sesuai yang ada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut hartanya 

dijadikan harta bersama sehingga jika para pihak ingin membeli tanah tidak 

diperbolehkan sebagaimana yang ada dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 

Pokok Agraria yang hanya memperbolehkan orang Indonesia untuk mempunyai 

suatu hak memiliki suatu tanah tersebut, oleh sebab itu dikarenakan pasangan 

mereka bukan orang Indonesia maka ia tidak berhak untuk memiliki tanah 

tersebut, sesuai dengan pernyataan di atas maka disarankan terutama untuk 

perkawinan campuran dengan membuat perjanjian kawin agar menghindari 

permasalahan yang sama terjadi kembali.  

Kemudian diakhir Oktober, adanya permohonan dari pemohon kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk dilakukannya suatu pengujian ulang terkait Undang-

Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan dikarenakan ia juga 

menikah dengan orang asing. Perkawinan campuran ini juga udah di catat ke 

kantor pencatatan yang ada di wilayah mereka. Namun karena mereka tidak 

membuat perjanjian untuk dilakukan pisah aset dan perkawinan mereka telah lama 
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terjadi sehingga membuat aset mereka jadi tergabung. Yang menjadi 

permasalahan yakni ketika pemohon ingin membeli sebuah apartemen yang nanti 

berstatus Hak Guna Bangunan yang kemudian ketika telah sampai pada tahap 

pembayaran terdapat masalah dikarenakan suaminya itu orang asing lalu mereka 

juga tidak membuat perjanjian sehingga pemohon tidak boleh memiliki tanah 

tersebut karena harta kedua pihak masih gabung. Lalu dikarenakan perkawinan 

mereka sudah lama terjadi, dan aturan pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan 

juga menyatakan perjanjian tersebut hanya dapat dibuat sebelum, pada saat suatu 

perkawinan akan terjadi maka jadinya mereka tidak bisa lagi membuat perjanjian 

itu. Pada Undang-Undang Pokok Agraria juga mengatur jika tanahnya hanya bisa 

dimiliki sama orang Indonesia sehingga karena mereka tidak membuat perjanjian 

dan hartanya menjadi gabung kalau membeli tanah itu nantinya juga akan menjadi 

milik orang asing dan hal itu tidak boleh diproseskan. Kemudian dengan adanya 

putusan tersebut kemudian dibuatkannya suatu perluasan atau penyesuaian dengan 

hal yang terjadi di lapangan yang kemudian merubah sedikit isi daripada Pasal 29 

Undang-Undang Perkawinan menjadi: 

 

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan 

perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan 

perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, 

setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga 

tersangkut.” 

 

Dengan permasalahan itu juga, pemohon adanya pengajuan terkait hal-

hal yang ia rasa telah terugikan dan juga merasa telah dibatasi proses pembuatan 

perjanjian yang hanya dapat dibuatkan sebelum atau pada saat perkawinan yang 

bisa aja saat perkawinan berlangsung mereka lupa jika terdapat ketentuan itu yang 

pada akhirnya karena perkawinan udah berlangsung beberapa waktu jadinya 

mereka tidak bisa lagi membuatnya. Maka dari itu, pada putusan akhirnya 

dikabulkan permintaan pemohon yang menyatakan perjanjian kawin bisa dibuat 

setelah perkawinan berlangsung dan ketika seseorang yang menikah dengan orang 

asing bisa membuatnya dan akhirnya juga bisa membeli tanah itu, secara langsung 

mengurangi resiko itu. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan terkait adanya permohonan 

pengujian material agar haknya terhadap tanah dapat ia miliki serta dilakukannya 
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perubahan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat kita lihat fenomena 

yang juga sering ada di Batam sesuai dengan data yang ada pada Perca Indonesia 

tahun 2009-2013 ada 62 pasangan yang melakukan perkawinan campuran. Dan 

mendasari kasus yang ada, penulis kemudian mencoba untuk melakukan 

penelitian pada perjanjian kawin itu dengan judul “Analisa Terhadap Eksistensi 

Perjanjian Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. 

Putusan PUU Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015”  

 

B. Perumusan Masalah 

 

Dengan penjelasan itu, perjanjian kawin dibuat untuk dijadikan  

antisipasi agar mengurangi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan 

pembagian harta kekayaan, sehingga permasalahan yang dapat dibahas dalam 

penelitian skripsi berjudul “Analisa Terhadap Eksistensi Perjanjian Kawin 

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Putusan PUU Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015” adalah:  

 

1. Bagaimana Perjanjian Kawin menurut Hukum Perkawinan di Indonesia 

sebelum dan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII/2015? 

 

2. Apa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 

terhadap eksistensi Perjanjian Kawin dalam Hukum Perkawinan di 

Indonesia?  

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Setelah membahas mengenai asal mulanya permasalahan yang diangkat 

oleh penulis dan kemudian dijabarkan permasalahannya di atas, adapun tujuan 

dari penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas yakni: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisa perjanjian kawin sebelum dan 

setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015;  

 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa implikasi Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap eksistensi Perjanjian 

Kawin dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.  

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Serta pada akhirnya pun penulis mengharapkan dalam memberikan 

manfaat kepada pembaca yakni sebagai berikut: 

 

1. Agar dapat mengetahui apa saja ketentuan dari perjanjian kawin sebelum 

dan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015; 

 

2. Agar dapat mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 

69/PUU-XIII/2015 terhadap eksistensi Perjanjian Kawin dalam Hukum 

Perkawinan di Indonesia; 

 

3. Agar dapat menjadi bahan referensi ataupun acuan untuk pembaca 

mengenai penelitian terkait tentang Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015. 
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